
Kontaktpersoner i BLR 

Sarah Corydon Underviser 
nybegyndere og let øvede 
mandag, onsdag, fredag, lørdag 

41 68 14 31 

Line Skipper Petersen Underviser 
Øvede 
mandag, onsdag, fredag 

28 76 27 89 

Susanne El-Hifnawy Ridefysioterapeut 31 60 09 12 
fysio.susanne@gmail.com 

Lisa Nielsen Formand 40 24 04 39 
lip.nielsen@gmail.com 

Kirsten Hansen Kasserer 
Kontaktperson for ridefysioterapi 

26 39 29 84 
cosmo04@get2net.dk 

Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk 
 
Aktiviteter 
Aktiviteterne annonceres nærmere på hjemmesiden, på Facebook og med opslag på 
rideskolen. 
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, må du gerne kontakte bestyrelsen. Vi kan 
ikke love at stå for arrangementet, men vi kan hjælpe med mange praktiske ting. 
 

Hvornår Hvad 

1. torsdag i hver måned Bestyrelsesmøde kl. 18.30 

5. januar Arbejdsdag - klargøring til ringridning 

6. januar Nytårs-ringridning 

31. januar  Generalforsamling kl. 19 

1. marts Arbejdsdag kl. 17 - klargøring til fastelavnsstævne 

2. og 3. marts Fastelavns-Sponsor-Stævne 

30. marts Arbejdsdag - klargøring til ringridning 

31. marts Indendørs ringridning 

April til Kursus med Jan smed - dato kommer senere 

29. maj Arbejdsdag - klargøring til ringridning 

30. maj Kr. Himmelfartsringridning 

1., 2. og 3. juli Ridelejr 

5., 6. og 7. juli Broager Ringridning 

 
Derudover får vi forhåbentlig et par D-stævner inden sommerferien. 
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Kære medlemmer, ryttere og forældre 
Her kan I læse lidt om, hvad vi har lavet siden sommerferien 2018. Samtidig præsenterer 
vi aktiviteterne i frem til sommeren 2019. 
 
Status på andet halvår 2018 
I sommeren 2017 blev ridehallen og elevstalden renoveret. 
I 2018 har de udendørs arealer fået en omgang. Der er kommet hegn om dressurbanen, 
dommertårnet er blevet malet, springbanen er blevet delt op til vinterfolde med gode 
adgangsforhold, og der er ryddet grundigt op bag ridehallen. 
Vi har købt en brakpudser til traktoren, hvilket har gjort det meget nemmere at holde 
marker og ridestier klippede. 
I slutningen af året kom endelig vores nye minilæsser, og vi fik købt en baneplaner. Så 
nu er vi godt kørende i de næste mange år. 
 
Ridefysioterapi 
Vi har ridefysioterapi mandag, tirsdag, torsdag og fredag i alt 16 timer i ugen. 
Vi er utroligt glade for vores dygtige ridefysioterapeut og vores mange hjælpere, der gør 
en fantastisk indsats hver eneste uge. 
 
Ny underviser 
Saskia Clausager, som har været vores underviser i en del år, er flyttet til Berlin. I 
december 2018 har vi ansat Sarah Corydon til at undervise lørdagsholdene og 
nybegynderne mandag, onsdag og fredag. Sarah arbejder tæt sammen med Line, som 
underviser de mere øvede, så overgangen fra det ene niveau til det næste bliver så 
smidig som mulig.  
 
Ryttermærke 
11 ryttere sluttede året af med at bestå Ryttermærke 1. I løbet af tre søndage havde de 
modtaget teoretisk og praktisk undervisning af Stefanie, så de nu har den første 
grundlæggende viden om rideudstyr, hesten naturlige adfærd, hestens kropssprog, 
grime og trense samt hestens ydre betegnelser og meget andet. 
 
Aktiviteter i 2019 
Som I kan se på bagsiden af folderen, så har vi en del aktiviteter i det første halve år af 
2019. Vi informerer og følger op på Facebook og med opslag i stalden. 
 
Projekt HALMLADEN – vores lille cirkustelt 
Halmladen har plads til 12 heste i nogle store, 
fine bokse. 
Halmladen har ingen lysplader, så den er 
meget mørk. 
Halmladen skal renoveres. De eksisterende 
plader mod vest skal skæres til, og mod øst 

skal pladerne skiftes, så de alle er røde, og der skal lysplader i øverst på begge sider. 
I løbet af foråret/sommeren sætter vi gang i dette projekt, og vi glæder os til at se jer 
med waterpas, skruemaskine og godt humør  
Det er den sidste store øjebæ, vi har på BLR, og vi glæder os til at få den væk, så 
privathestene også kommer til at stå i nogle fine lyse omgivelser. 
 
Den 31. januar holder vi generalforsamling kl. 19.00 i Rytterstuen 
Dagsorden:  

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Kassererens beretning 

 Fastlæggelse af medlemskontingent 

 Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 16. januar) 

 Valg af bestyrelse – Tanja T, Mona og Tina T er på valg. Tina modtager ikke 
genvalg 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen - Janne von Hacht modtager ikke genvalg 

 Valg af revisorer 

 Valg af revisorsuppleanter  

 Valg til diverse udvalg 

 Eventuelt 
 
Kom til en hyggelig aften, hvor vi bl.a. hylder klubmestrene og championatsvinderne. 
 
Hjælp klubben med at tjene lette penge. 
 

 Bestil et OK-benzinkort, og knyt det til BLR 
 
Hvert år kan vi sætte 3-4.000 kr. ind på opsparingen, 
fordi mange er flittige til at benytte deres OK-kort, 
når de tanker. 
MEN, hvert år skal vi have 10 nye kort ellers 
bortfalder aftalen. 
Hjælp os med at tjene disse lette penge, og bestil et 
nyt OK-kort allerede i dag. 


